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 Pred pár dňami som si zobral do rúk Trojku z 3.januára 2016 a čítal som si ju 
riadok po riadku. Tak ako dnes, tak aj vtedy som vám ponúkol „Farnosť v číslach“. 
Porovnával som a analyzoval, kde sme boli a kde sme. Zvlášť som sa zastavil pri 
časti: „Plány na rok 2016“ a sám som bol zvedavý, nakoľko sa nám ich podarilo 
zrealizovať. Čo ma veľmi teší, aj v roku 2016 sme zopakovali a doplnili naše úspešné 

„Plány na rok 2016“ a sám som bol zvedavý, nakoľko sa nám ich podarilo 
zrealizovať. Čo ma veľmi teší, aj v roku 2016 sme zopakovali a doplnili naše úspešné 

„Plány na rok 2016“ a sám som bol zvedavý, nakoľko sa nám ich podarilo 

aktivity z ktorých by som rád spomenul: farský ples, karneval, pôstne kázne, tvorivé 
dielne, diecézna púť milosrdenstva do Krakova,  sobotňajšia telocvičňa pre detí
a mládež, návšteva Žakoviec, výlet s prvoprijimajúcimi deťmi v Prešove a v Levoči, 
dielne, diecézna púť milosrdenstva do Krakova,  sobotňajšia telocvičňa pre detí
a mládež, návšteva Žakoviec, výlet s prvoprijimajúcimi deťmi v Prešove a v Levoči, 
dielne, diecézna púť milosrdenstva do Krakova,  sobotňajšia telocvičňa pre detí

formačný víkend pre animátorov, detský tábor, Trojka v Tatrách, Bodka za prázdni-
nami, odpustové slávnosti, púť do Ríma, výlet s miništrantmi na hokejový zápas do 
Košíc, púť k obrázku na Hubkovej, vianočný koncert v spolupráci s TV Lux. 
 Príchodom nového kaplána Mariána sa do ponuky dostali „Miništrantské 
stretká“ a dozretím našich mladých, šiesti z nich v tomto školskom roku absolvujú 
prvý ročník farskej animátorskej školy. Okrem toho, dvaja naši farníci absolvovali kurz 
ZKSM o možnosti spolupráce a financovania aktivít detí a mládeže. Sú to veci, ktoré 
verím, pomôžu vyzrieť tým, ktorí s nami spolupracujú v práci s deťmi a mládežou.

Veľmi pozitívne hodnotíme obe duchovné obnovy pre birmovancov, hoci v tom-
to roku boli spojené aj s nemalými prekážkami. Aj na základe týchto podujatí sme 
však pár týždňov museli pracovať na zmene komunikácie a pravidiel práce s deťmi 
a mládežou v našej farnosti. Viac ako predtým sme si uvedomili, že dostávame do 
rúk detí rodičov, ktorí nechodia do nášho kostola, nežijú s našim spoločenstvom
a preto vyhlásenie v oznamoch, na internete a v Trojke zjavne nestačia. Nehovoriac
o predsudkoch, s ktorými sa čím ďalej, tým viac stretávame. Dostávame sa tak 
silnejšie do kontaktu s ľuďmi, ktorí majú záujem o istý „náboženský servis“, ale pri-
chádzajú k nám so zraneniami, či odmietajú urobiť„niečo naviac“a tak zmeniť svoj 
aktuálny život. Vnímam však, že je to ten čas, kedy máme možnosť pomôcť im zažiť 
skúsenosť, ktorá ich osloví alebo aspoň nalomí ich predsudky voči Bohu
a zvlášť Cirkvi...  Aj preto tak často prosím okaždodennú modlitbu za duchovnú
obnovu našej farnosti. Lebo tu vôbec nejde o to, či ponúkneme staré osvedčené 
alebo nové a lepšie aktivity, ale či dáme viac priestoru a lepšie miesto Bohu v našom 
srdci a živote...

Uvedomujem si totiž, že to moje vydanie počtu zo šafárenia nebude postavené 
na materiálnych úlohách ( hoci aj tie patria k mojim povinnostiam) - ale bude
postavené na nesmrteľných dušiach. Na tej mojej i tých, s ktorými sa denne stretávam...

Farár Jožo



Odoslané zbierky v roku 2016Odoslané zbierky v roku 2016

ŠtatistikaŠtatistika

Krátky komentár
Krsty: zo 47 krstov je len 33 detí rodičov, ktorí reálne žijú v Humennom.  Veľakrát musíme rodičom pripomí-
nať podmienky krstných rodičov: Krstným rodičom sa môže stať ten, kto: je na to schopný a má úmysel túto 
úlohu plniť, zavŕšil 16 rok života, je katolík, prijal sviatosť birmovania, eucharistiu a vedie život primeraný vie-
re a úlohe, ktorú má prijať, nie je postihnutý nijakým kánonickým trestom (napr. rozvedený, žijúci vo voľnom 
zväzku), nie je otcom alebo matkou dieťaťa.
Sobáše: Teší nás včasná príprava snúbencov na manželstvo, rozpis náuk je uvedený na internete, ideálne je 
absolvovať náuku polroka pred manželstvom - môžu ju absolvovať aj v inej farnosti. Ohlášky od 1.1.2017 
budeme zverejňovať aj v Trojke. Na internete zverejňujeme aj aktuálny rozpis sobášov s rezervovaným časom 
sobáša.
Pohreby: Ponúkame možnosť našim veriacim uverejniť parte na farskej nástenke, ideálne aj s fotkou ( ľudia 
si skôr pamätajú tváre ako mená). Prosíme vás, aby ste včas volali kňaza k chorému, aby sa mal možnosť 
vyspovedať, zmieriť sa s Bohom a ľuďmi a prijať sv. pomazania chorých. 

Stav účtuStav účtu

FARNOSŤ V ČÍSLACH



Komentár: S vďačnosťou a radosťou konštatujem, že sa nám podarilo k 28.12.2016 dostať do pozitívnych 
čísel. Máme prvýkrát v našej farnosti viac peňazí na účtoch, ako je náš dlh – úver v banke. Ďakujem Vám za 
vašu štedrosť a vernosť pri splácaní. Verím, že sa spoločne dostaneme aj k dňu, kedy naša farnosť úver úplne 
splatí.  Mesačne sme v roku 2016 posielali na splácanie úveru 760 €.

Najväčšie výdavky v roku 2016 okrem splátky úveru: teplo kostol a fara spolu: 6.592,73 €,
elektrika fara a kostol spolu:  1.887,42 €, bohoslužobné a liturgické pomôcky: 1.499,43 €,
zariadenie kancelárie: počítačová technika a kancelárska zostava: 2.324,92 €. 

Plány na rok 2017
Duchovné: Zorganizovaťpúť do Fatimy. Ak Boh dá, chceli by sme ponúknuť 10.-12.2.2017 víkend pre mužov 
a od 5.-10.6.2017 by sme chceli zorganizovať : Duchovné cvičenia vnútorného uzdravenia s P. Mariakumarom, 
SVD. Obe tieto duchovné aktivity však závisia od programu a možnosti našich hostí. Verím však, že sa nám 
podarí aspoň jednu aktivitu dotiahnuť do reálnej podoby. Prosím o modlitbu za duchovnú premenu našej 
farnosti, aj za tieto podujatia. 

Materiálne: 

Lackovce: Ak Boh dá, chceli by sme dokončiť svätostánok - jeho liturgické aj umelecké stvárnenie a zrealizo-
vať opravy v rámci reklamácie.
Humenné: Ak Boh dá, upravili by sme farský dvor (asfaltové ihrisko a zeleň), vymenili aspoň jedno okno
v kostole a snáď zrealizovali aj niečo z prác pred maľovaním kostola.
Pastoračné: II. vatikánsky koncil nás pobáda, aby sme vo farnosti dávali väčší priestor laikom. Preto mojou 
túžbou je vytvorenie pastoračnej rady. Veď aj v Synodálnych dokumentoch našej arcidiecézy sa píše: „Úroveň 
života vo farnosti závisí od zaangažovania sa laikov do rôznych úloh pre dobro farnosti, v ktorej žijú a usilujú 
sa pracovať v jednote so svojimi kňazmi. Tým, že sú im zverené určité úlohy a služby, majú nielen podiel na 
pastoračnom poslaní farára, ale aj zodpovednosť za osobné svedectvo viery, a preto sa ešte viac usilujú
o príkladné kresťanské správanie a sviatostný život.

Ohlášky
Oznamujeme Vám, že sviatosť manželstva chcú 7.1.2017 prijať:
Rastislav Kocúr, syn rodičov: Štefan a Eva rod. Seková, bývajúci:Laborecká, Humenné 
a  Antónia Firdová, dcéra rodičov: Anton a Lucia rod. Babincová, bývajúca: Na Podskalku, Humenné.

Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, ktorá by im zabraňovala uzavrieť sviatosť manželstva, je to 
povinný nahlásiť na farskom úrade. Zároveň snúbencov zverujeme do vašich modlitieb.
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